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РЕФЕРАТ  

 

Артюшковой- Степанюк Евгении Андреевны 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИТ ХАУС» 

Дипломная работа состоит из 83 страниц, включает в себя 81 позиций в списке 

литературы, 14 приложений. 

          КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИТА 

ИНФОРМАЦИИ, КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ОБЩЕСТВО С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. 

          Объект исследования- система защиты информационных ресурсов. 

          Цель исследования- выявление методов обеспечения защиты 

информационных ресурсов организации и разработка системы 

совершенствования системы защиты информационных ресурсов в организации 

«Вит Хаус». 

          Методологическую составляющую представленной работы составляют 

такие методы, как анализ и обобщение источников, научной и методической 

литературы, метод опроса, личного наблюдения и выборочного изучения 

документов. 

          Актуальность исследования обусловлена тем, что информация 

представляет собой значительную ценность и обеспечение информационной 

безопасности является обязательным для любой организации и напрямую 

влияет на ее конкурентоспособность на рынке. Так как в любой организации 

есть такая информация, как персональные данные сотрудников, контактная 

информация по клиентской базе, цены и суммы договоров, финансовые 

документы.   

          В дипломной работе выявлена степень изученности источников; 

выявлены проблемы обеспечения информационной безопасности в 

организации; дана характеристика деятельности организации; охарактеризована 

система безопасности информационных ресурсов в кадровой службе; 

предложены методы совершенствования защиты информационных ресурсов. 

          Научный и экономический эффект заключается в использовании 

полученных результатов для дальнейшей успешной работы, как организации 

«Вит Хаус», так и других небольших компаний. 
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ESSAY 

 

Артюшковой- Степанюк Евгении Андреевны 

 

IMPROVEMENT OF THE INFORMATION SECURITY PROTECTION THE 

EXAMPLE OF THE COMPANY WITH THE ADDITIONAL RESPONSIBILITY 

OF "VIT HOUSE" 

 

          The thesis consists of 83 pages, it includes 81 positions in the list of literature, 

14 applications. 

          KEYWORDS: INFORMATION, INFORMATION RESOURCES, 

INFORMATION SECURITY, INFORMATION PROTECTION, STAFFING, 

SOCIETY WITH ADDITIONAL RESPONSIBILITY, PERSONAL DATA, 

INFORMATION PROTECTION SYSTEM. 

The object of research is the system of protection of information resources. 

          The purpose of the study is to analyze the system of protecting information 

resources of the organization and develop methods for improving the protection of 

information resources in the organization "Vit House". 

          Methodological component of the presented work is made by such methods as 

analysis and generalization of sources, scientific and methodical literature, method of 

interrogation, personal observation and selective study of documents. 

          The relevance of the study is due to the fact that information represents a 

significant value and ensuring information security is mandatory for any organization 

and directly affects its competitiveness in the market. Since in any organization there 

is such information as personal data of employees, contact information on the client 

base, prices and amounts of contracts, financial documents. 

          The degree of study of sources is revealed in the thesis; identified the problem 

of ensuring information security in the organization; the characteristic of activity of 

the organization is given; The system of security of information resources in 

personnel service is characterized; methods of improving the protection of 

information resources. 

          The scientific and economic effect is to use the results obtained for further 

successful work, both the organization "Vit House" and other small companies. 
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РЭФЕРАТ 

 

Арцюшковай- Сцепанюк Яўгеніі Андрэеўны 

 

УДАСКАНАЛЕННЕ АБАРОНЫ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ НА 

ПРЫКЛАДЗЕ ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ АДКАЗНАСЦЮ “ВІТ ХАУС” 
          Дыпломная праца складаецца з 83 старонак, уключае ў сябе 81 пазіцый у 

спісе літаратуры, 14 прыкладанняў. 

          КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ІНФАРМАЦЫЯ, ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ 

РЭСУРСЫ, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ БЯСПЕКА, АБАРОНА ІНФАРМАЦЫІ, 

КАДРАВАЕ СПРАВАВОДСТВА, ТАВАРЫСТВА З ДАДАТКОВАЙ 

АДКАЗНАСЦЮ, ПЕРСАНАЛЬНЫЯ ДАДЗЕНЫЯ, СІСТЭМА АБАРОНЫ 

ІНФАРМАЦЫІ.           

          Аб'ект исследвання- сістэма абароны інфармацыйных рэсурсаў. 

          Мэта исследвання- выяўленне метадаў забеспячэння бяспекі 

інфармацыйных рэсурсаў арганізацыі і распрацоўка сістэмы ўдасканалення 

сістэмы абароны інфармацыйных рэсурсаў у арганізацыі «Віт Хаўс». 

          Метадалагічную аснову прадстаўленай працы складаюць такія метады, як 

аналіз і абагульненне крыніц, навуковай і метадычнай літаратуры, метад 

апытання, асабістага назірання і выбарачнага вывучэння дакументаў. 

          Актуальнасць даследавання абумоўлена тым, што інфармацыя ўяўляе 

сабой значную каштоўнасць і забеспячэнне інфармацыйнай бяспекі з'яўляецца 

абавязковым для любой арганізацыі і напрамую ўплывае на яе 

канкурэнтаздольнасць на рынку. Так як у любой арганізацыі ёсць такая 

інфармацыя, як персанальныя дадзеныя супрацоўнікаў, кантактная інфармацыя 

па кліенцкай базе, цэны і сумы дагавораў, фінансавыя дакументы. 

          У дыпломнай працы выяўлена ступень вывучанасці крыніц; выяўлены 

праблемы забеспячэння інфармацыйнай бяспекі ў арганізацыі; дадзена 

характарыстыка дзейнасці арганізацыі; ахарактарызавана сістэма бяспекі 

інфармацыйных рэсурсаў у кадравай службе; прапанаваны метады 

ўдасканалення абароны інфармацыйных рэсурсаў. 

          Навуковы і эканамічны эфект заключаецца ў выкарыстанні атрыманых 

вынікаў для далейшай паспяховай работы, як арганізацыі «Віт Хаўс», так і 

іншых невялікіх кампаній. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


